МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
БРЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ГЕОРГІЙОВИЧА ПЕТРОВСЬКОГО
МОЗИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПЕТРОВИЧА ШАМЯКІНА
МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА КУЛЕШОВА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у VІ Міжнародній інтернет-конференції
молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2016», яка
відбудеться 27 – 29 вересня 2016 року у Глухівському національному
педагогічному університеті імені Олександра Довженка.
Наукові напрями роботи конференції:
- Психологія
- Педагогіка
- Соціологія
- Біологія
- Історія
- Філологія
- Сучасні інформаційні технології
- Філософія
- Економіка;
- Політологія;
- Право.
До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти,
магістранти, студенти (віком до 35 р.).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Форма участі: тези доповіді.

1. Загальна інформація
Для участі в роботі наукової конференції потрібно до 20.09.2016 р. надіслати на електронну
адресу оргкомітету tmugnpu@meta.ua такі документи:
а) форму заявки на участь у конференції за зразком;
б) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про оплати публікації (після
підтвердження про прийняття матеріалів до друку);
в) тези, оформлені відповідно до вимог.
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад
«Шевченко_Заявка», «Шевченко_Тези» тощо.
2. Вимоги до оформлення тез
Матеріали повинні відповідати тематиці конференції, сучасному стану науки, бути
літературно опрацьованими. Для аспірантів і докторантів на першій сторінці публікації зробити
примітку, у якій вказати ініціали та прізвище наукового керівника або консультанта, його
науковий ступінь та вчене звання.
Текст доповіді повинен бути набраним в текстовому редакторі Мs Word 97 шрифтом 14,
Times New Roman через 1,5 інтервалу без табуляцій і переносів. Параметри сторінки: поле
зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа –2,0 см. По тексту використовуються
заокруглені дужки.
Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках (наприклад: [5, с. 125]).
Список використаних джерел складати з дотриманням правил стандарту оформлення літератури.
У разі невідповідності вимогам надісланих матеріалів оргкомітет залишає за собою право не
включати їх до збірника праць без додаткового редагування авторами.
3. Відповідальність автора (авторів)
Усі матеріали подаються на електронну пошту товариства. Для студентів, магістрантів,
аспірантів та здобувачів обов’язковою є наявність завіреної рецензії наукового керівника (якщо
науковий керівник є співавтором публікації, то рецензія не обов’язкова). Для докторів наук, вік
яких не перевищує 35 років, публікації є безкоштовними.
Примітка:
• якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли протягом 3 робочих
днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною поштою повідомить Вас
про отримання та прийняття матеріалів;
• відповідальність за зміст, технічні помилки, грамотність та достовірність інформації
несуть автори;
• оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання
збірника матеріалів конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та
несвоєчасне отримання рекомендованих листів;
• за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в контактах або
на e-mail товариства.
У випадку прийняття тез до друку автору протягом 3-х днів з часу їх надходження
надсилається відповідна інформація та реквізити для оплати: (25 грн. за сторінку) і оргвнесок
(15 гривень).
Оплату здійснювати за реквізитами (Приватбанк, Павлова Алла Анатоліївна,
№ карти 4731217109583342 Призначення платежу: тези доповіді, Прізвище та ініціали
автора). Інформацію про оплату просимо відразу повідомляти по телефону (099)-564-97-01
(Павлова Алла Анатоліївна) або на е-mail: tmugnpu@meta.ua. Останній термін оплати
20.09.16 р.
Додаткова інформація про режим роботи конференції буде надіслана учасникам на
електронну пошту.

Збірники матеріалів конференції розсилаються авторам рекомендованими листами
(Укрпошта) на поштову адресу, вказану у заявці, протягом місяця після проведення
конференції. У разі обрання експрес-доставки "Нова Пошта" (платником послуг перевезення є
отримувач доставки) збірник буде доставлено службою експрес-доставки на обране
отримувачем відділення. Збірник матеріалів конференції надсилається на адресу першого
автора, який вказаний у відомостях про авторів (заявка).
Заявку для участі в конференції надсилати на е-mail: tmugnpu@meta.ua або за адресою:
Благосмислову Олександру Сергійовичу, Товариство молодих науковців, аспірантів,
Глухівського НПУ ім. О. Довженка, вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська обл.,
Україна, 41400.
Будемо раді бачити Вас у м. Глухові – історико-культурному центрі сходу
Українського Полісся та колишній гетьманській столиці!
Адреса: вул. Києво-Московська, буд. 24., м. Глухів, Сумська область, 41400.
Телефони для довідок:
(05444) 2-33-06 – відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків,
факс (05444) 2-34-74.
(066) 513-97-77 – Благосмислов Олександр Сергійович
(099) 050-27-01 – Шрамко Ольга Олександрівна
E-mail: tmugnpu@meta.ua – Товариство молодих вчених Глухівського НПУ ім. О.Довженка.
Зразок оформлення тез:
УДК (напівжирний, вирівнювання зліва)
Прізвище, ініціали автора
Науковий керівник (консультант) –
(напівжирний, вирівнювання справа)
Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання
(звичайний, вирівнювання справа)
НАЗВА ДОПОВІДІ
(НАПІВЖИРНИЙ, ВСІ ЛІТЕРИ ВЕЛИКІ, ПОСЕРЕДИНІ)
Анотація (курсив, українською мовою)
Ключові слова: педагогіка, методи….
Текст, текст, текст, текст
Література
1. Шевчук С. В. ….
2.

Заявка на участь у
VІ Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів
«Глухівські наукові читання – 2016», яка відбудеться 27 -29 вересня 2016
року
1. Прізвище, ім’я, по-батькові
учасника
2. Назва доповіді та назва секції
3. Назва навчального закладу, в якому
Ви навчаєтесь або місця роботи для
осіб, які завершили навчання, Ваш
статус та посада
4. Спосіб доставки збірника матеріалів Укрпошта (включено в організаційний
конференції
внесок)
Нова Пошта – Експрес-доставка (вартість
доставки оплачується отримувачем, згідно
з тарифами ТОВ “Нова Пошта”)
Укрпошта – Прізвище, ім’я, по-батькові
5. Поштова адреса (за зразком)
(повністю), вул. Київська, 123, кв. 45, м.
Київ, Київська обл., 12345
Нова Пошта – Прізвище, ім’я, побатькові (повністю), населений пункт та
склад доставки, контактний телефон
мобільного зв’язку
6. Контактний телефон мобільного
зв’язку
7. Електронна адреса
8. Форма участі (очна, заочна)
9. Потреба в бронюванні готелю
Так/Ні
10. Чи потрібен додатковий екземпляр
збірника матеріалів (50 грн) /
Сертифікат учасника (15 грн)

